
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 

v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu 

Teoretické odborné predmety 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 26.01.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Online prostredníctvom ZOOM 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Erika Zelenayová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.hastropy.sk 
www.trnava-vuc.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

    Členovia pedagogického klubu Teoretických odborných predmetov sa zaoberali 

hodnotením kvality a úrovne vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania,  

možnosťami  zlepšenia činnosti žiakov, zhodnotením výsledkov výchovnovzdelávacej 

činnosti v 1. polroku, príčin a nedostatkov slabo prospievajúcich žiakov. V nadväznosti na 

uvedené, členovia pedagogického klubu prebrali návrhy zmien PČOZ MS 

     Ďalej členovia pedagogického klubu zhodnotili zapojenie sa žiakov do ekonomickej   a 

finančnej olympiády a predkladali návrhy na zvýšenie propagácie školy.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

             Činnosť klubu sa riadila nasledovnými bodmi: 

- výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu 

- klasifikácia žiakov 

- opatrenia na zlepšenie výsledkov 

- výsledky zapojenia žiakov do ekonomickej olympiády a finančnej olympiády 

- návrhy na zmeny PČOZ MS  

- predkladanie návrhov na zvýšenie propagácie školy najmä v online prostredí 

 

Členovia pedagogického klubu zhodnotili výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu  počas 

prezenčnej výučby v septembri a októbri a následne v ďalších mesiacoch počas dištančného 

vzdelávania v prvom polroku školského roka 2020/2021. 

Členovia vyhodnotili účasť žiakov a dosiahnuté výsledky na ekonomickej olympiáde 

a finančnej olympiáde. 

V súvislosto so zmenou organizácie školského roka 2020/2021 členovia prijali zmenu PČOZ 

MS . 

Členovia pedagogického klubu ďalej diskutovali o možnostiach propagácie školy v súvislosti 

so zvýšením záujmu o Hotelovú akadémiu v Piešťanich zo strany žiakov základných škôl. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu vyhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky  a účinnosť 

prijímaných opatrení počas dištančného vzdelávania.  

Členovia pedagogického klubu budú poskytovať možnosť individuálnych konzultácií pre 

žiakov pri tvorbe projektov PČOZ MS 

Naďalej budú pripravovať materiály na zlepšenie samostatnej práce žiakov. 

Členovia pedagogického klubu predložia návrh na témy TČOZ MS 

Členovia  budú uplatňovať vo vyučovaní rôzne nástroje a moderné technológie s cieľom 

zvyšovať záujem žiakov. 

Členovia pedagogického klubu budú aktívne propagovať školu na spciálnych sieťach. 

  

 

 


